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PRZEDMOWA,  

CZYLI O ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED TYMI,  

KTÓRZY PRZYJDĄ

Polska – pozornie słowo takie samo jak wiele innych, a jednak te 
sześć liter ułożonych w takiej kolejności, to dla nas Polaków coś wię-
cej. Dźwięk tego słowa wypowiedziany z namysłem, z uczuciem, po-
budza w naszej wyobraźni specyficzny, jedyny w swoim rodzaju obraz. 
Z pewnością każdy z nas ma ten swój, jedyny, niepowtarzalny, wy-
jątkowy. Jedni zobaczą drogę polną z ogłowionymi wierzbami, a inni 
gniazdo bociana na dachu starego, drewnianego domu. A jaki obraz 
przywoła w pamięci leśnik albo myśliwy, gdy usłyszy słowo Polska? 
Dla wielu będzie to obraz przyrody, szumiącego lasu, rozległych torfo-
wisk, zwierząt przemykających leśnymi ścieżkami.

Ten obraz Polski tkwił głęboko w świadomości wielu Polaków na-
wet wtedy, gdy kraju nie było na mapie Europy. Naszych rodaków wy-
pełniała bolesna tęsknota za utraconą ojczyzną, co znamy z twórczości 
romantycznych poetów, ale można też dostrzec swoisty pragmatyzm. 
Doskonale to widać w aktywności leśników oraz myśliwych. Sytuacja 
wydawała się beznadziejna, ale oni mieli w sobie głęboką wiarę, cha-
rakteryzowali się wizjonerstwem i łączyła ich wspólnota celu – walka 
o niepodległość i dbałość o rodzimą przyrodę. Dlatego już w 1820 roku 
założyli oni czasopismo „Sylwan”, które ukazywało się w języku pol-
skim. W pierwszych numerach poruszano problematykę zarządzania 
lasami, administracji leśnej, zadawano trudne pytania – czy rząd po-
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winien być właścicielem lasów, a ponadto przedstawiono monografię 
łosia czy problematykę zwalczania wilków. Powstały wtedy „Sylwan” 
ukazuje się do dzisiaj i jest to najstarsze na świecie czasopismo z za-
kresu nauk leśnych. 

Podobna sytuacja dotyczyła czasopism łowieckich. W zaborze austriac-
kim 10 stycznia 1878 roku ukazał się pierwszy numer „Łowca”, w któ-
rym Józef Łoziński pisał: „Celem naszym jest szerzenie przez granice zaborów 
tradycji polskiego łowiectwa”. W zaborze rosyjskim 1 kwietnia 1899 roku 
ukazał się „Łowiec Polski”, co było szczególną zasługą Jana Sztolcma-
na. Natomiast w zaborze pruskim od 1907 roku ukazywał się „Łowiec 
Wielkopolski”. Czasopisma te były wydawane w języku polskim i można 
w nich znaleźć wiele artykułów wyrażających troskę o rodzimą przyro-
dę i podnoszących wiedzę teoretyczną i praktyczną myśliwych. 

W okresie zaborów powstało wiele klubów, towarzystw łowieckich, 
które zrzeszały tylko polskich myśliwych. Ich celem była między in-
nymi walka z kłusownictwem, wprowadzanie racjonalnej gospodarki 
łowieckiej, ale także kultywowanie narodowych tradycji i zwyczajów, 
polskiego języka łowieckiego. Choć oficjalnie o tym nie mówiono, to 
wszyscy dostrzegali istotną rolę tych organizacji w pielęgnowaniu my-
śli niepodległościowej i uczuć patriotycznych. W tym kontekście warto 
wspomnieć w zaborze austriackim: Miejskie Towarzystwo Myśliwskie 
we Lwowie (powstałe w 1838), Towarzystwo Lisowickie (1871), Gali-
cyjskie Towarzystwo Łowieckie (1876), Towarzystwo Myśliwskie im. 
Św. Huberta we Lwowie (1879), Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie 
(1880), Klub Myśliwski „Diana” w Łańcucie (1881), w zaborze pruskim: 
Towarzystwo Łowcze (1860), Towarzystwo Myśliwskie Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego (1873), Towarzystwo Łowieckie w Poznaniu (1906) 
oraz Warszawski Oddział Cesarskiego Towarzystwa Rozmnażania 
Zwierzyny Łownej i Prawidłowego Myślistwa (1889), działający w za-
borze rosyjskim. 

Aż wreszcie nadszedł ten dzień, na który czekano tak długo, ponad 
120 lat. Odzyskaliśmy niepodległość. Ogromy entuzjazm szybko jed-
nak wygasł i rozpoczęła się mozolna, codzienna praca dla dobra pol-

skich lasów i odbudowy pogłowia zwierzyny. Rozwijało się szkolnic-
two leśne, organizowano struktury oraz tworzono podstawy prawne 
polskiego leśnictwa i łowiectwa. 

W 1919 roku Wyższą Szkołę Lasową przyłączono do Politechniki 
Lwowskiej i utworzono osobny Wydział Rolniczo-Lasowy z dwoma 
oddziałami – Rolniczym oraz Lasowym. W tym samym roku powsta-
ła w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w której 
pierwszymi wydziałami były rolniczy i leśny. W Poznaniu w 1919 r. 
utworzono Wszechnicę Piastowską, którą przekształcono później 
w Uniwersytet Poznański z Wydziałem Rolniczo-Leśnym. W 1923 
roku powołano do życia, w miejsce regionalnych organizacji łowiec-
kich, Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich (CZPSŁ), 
który w późniejszych latach przekształcono w Polski Związek Łowiec-
ki. W 1924 roku rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej powoła-
no do życia Polskie Lasy Państwowe. Pod koniec 1927 roku ukazało się 
inne rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie łowieckim, 
które uporządkowało szereg kwestii dotyczących polowań oraz umoż-
liwiło walkę z wszechobecnym kłusownictwem.

Niestety, te wszystkie pozytywne akcenty leśno-łowieckie przerwała 
brutalnie II wojna światowa. Leśnicy i myśliwi mający wysokie poczu-
cie patriotyzmu, posiadający doskonałe rozeznanie terenowe, umiejęt-
ność posługiwania się bronią, stają po raz kolejny do walki o wolną 
Polskę. Ukryci w lasach, z tożsamością schowaną za pseudonimami, 
brali udział w zmaganiach wojennych. Więzieni w obozach jenieckich 
(np. Dorsten, Dössel, Murnau, Woldenberg) przygotowywali wystawy, 
organizowali szkolenia i pisali podręczniki. Na szczególną uwagę za-
sługuje między innymi aktywność dr. Józefa Goetza, kpt. J. W. Kobylań-
skiego, ppłk. Władysław Rozwadowskiego i Wiesława Szczerbińskiego. 
Wielu z nich zapłaciło za wolność ojczyzny najwyższą cenę.

Dziś minęło ponad 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Jesteśmy na granicy tego co było i tego co będzie, jednak rzadko ogląda-
my się za siebie. Jubileusz to dobra okazja, uzasadniony powód, aby na 
chwilę się zatrzymać i spojrzeć wstecz. Przywołać pamięć o tych, któ-
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rych nie doceniano za życia, gdyż ich praca była sprzeczna z interesem 
zaborcy i okupanta. Mieli jednak odwagę podejmować trud, narażać 
swoje życie w sytuacji pełnej beznadziei i zagrożenia, mieli niewyobra-
żalną wręcz siłę w walce o przyszłą Polskę. Nie robili tego dla korzyści 
własnej, popularności medialnej, byli po prostu idealistami, wizjonera-
mi, robili to dla tych co przyjdą później, robili to dla nas.

Dziś las szumi tak samo jak 100 lat temu, choć drzewa się posta-
rzały, a tamtych ludzi już nie ma. Tak wielu z nich zginęło z dala od 
domu, w którym mieszkali i zostało pochowanych wśród drzew. Mo-
giły pokryły się warstwą suchych liści, drewniane krzyże przewróciły 
się, a na tabliczkach czas wymazał litery. Cóż po nich pozostało? Stojąc 
nad taką bezimienną mogiłą w lesie, wsłuchując się w skrzypienie ko-
narów i cichy pomruk liści dotykanych przez wiatr, budzi się poczucie 
odpowiedzialności, która spoczywa na nas, na kolejnych pokoleniach. 
Odpowiedzialności za pamięć o tych, których już nie ma, o tych, którzy 
swoje życie poświęcili służbie ludziom i przyrodzie. Tę pamięć musimy 
zachować, zapisać, aby przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas. 

Jaka będzie przyszłość? Czy rozwój sztucznej inteligencji sprawi, 
że nie będzie potrzeby myślenia, zastanawiania się, zadawania pytań, 
dyskutowania o wartościach istotnych w naszym życiu? Z pewnością 
maszyny nas wyręczą w wielu dziedzinach życia, zaczną za nas myśleć 
i podejmować decyzje. A co nam wtedy pozostanie? Rozrywka? Zaj-
mowanie się życiem i opiniami celebrytów? A może właśnie w takich 
czasach potrzeba nam wzorców, rzeczywistych autorytetów, ludzi, któ-
rzy swoim życiem dali świadectwo wyższym wartościom takim jak 
wolność, prawda, uczciwość, praca, patriotyzm. Przyszłość zawsze wy-
rasta z naszej bogatej przeszłości. A jeśli rzeczywiście tak jest, to czego 
uczą nas postawy tamtych bohaterów? Budujmy wspólnotę celów, roz-
wijajmy wiarę w efekty naszej pracy, nawet wtedy, gdy trudno znaleźć 
motywację, bo sytuacja wydaje się beznadziejna. 

Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz
Przewodniczący Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej

Władysław Chałupka

JÓZEF RIVOLI – PRZYKŁAD DROGI LEŚNIKÓW  

DO NIEPODLEGŁOŚCI  

POPRZEZ PRACĘ ORGANICZNĄ

Sztuką jest umierać dla Ojczyzny,  
ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć.

Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski

Wstęp
Obchody rocznic narodowych, także te ostatnie związane ze 100-le-

ciem odzyskania niepodległości po pierwszej wojnie światowej, prze-
biegają na ogół pod znakiem gloryfikacji walk o wyzwolenie, przy 
czym najbardziej czczone są nieudane wojskowo i politycznie powsta-
nia narodowe, często wywoływane przez obce siły i w niepolskim inte-
resie. Ostatnie z tych powstań – styczniowe z lat 1863-1864, pociągnęło 
za sobą ogromne ofiary na polach bitew, więzienie, zsyłki dziesiątków 
tysięcy Polaków i emigrację kolejnych tysięcy. Królestwo Polskie utra-
ciło autonomię polityczną i stało się Krajem Przywiślańskim, usunięto 
język polski ze szkół i administracji, zamknięto Szkołę Główną War-
szawską, zlikwidowano Kościół greckokatolicki, a dotkliwe represje 
dotknęły Kościół rzymskokatolicki. Po takich klęskach narodowych, 
które zamiast jednoczyć wprowadzały coraz głębsze podziały między 
Polakami, trzeba było na nowo wracać do ciężkiej pracy u podstaw, do 
odbudowy zniszczeń moralnych i materialnych (Bielawny 2018).


